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Cara Jitu Meningkatkan Tingkat Efisiensi dan Inisiatif Manajemen Pengetahuan 

 

Isu mengenai manajemen pengetahuan (knowledge management) merupakan salah satu isu yang 

sangat sering diperdebatkan di kalangan usaha dan industri belakangan ini. Ada begitu banyak 

cara, metode, dan strategi yang bisa dipergunakan dalam upaya penerapan manajemen 

pengetahuan. Namun, tidak semua perusahaan mampu memanfaatkan atau mengelola 

manajemen pengetahuan mereka dengan baik dan sesuai harapan. 

 

Ada beberapa cara sederhana yang bisa ditempuh dalam upaya meningkatkan tingkat efisiensi 

dan inisiatif manajemen pengetahuan yang dimiliki, yaitu: 

 Melakukan proses perawatan terhadap pengetahuan yang ada 

Pentingnya perawatan terhadap sistem manajemen pengetahuan merupakan hal yang sangat 

penting, namun pada kenyataannya banyak perusahaan yang tidak melakukan hal ini. Ada 

beberapa cara mudah untuk bisa melakukan perawatan terhadap sistem manajemen 

pengetahuan misalnya saja dengan menggunakan software khusus atau bisa juga dengan 

memperkerjakan seseorang yang khusus melakukan perawatan dalam sistem ini 

 Membuat budget khusus yang dipergunakan untuk melakukan perawatan terhadap sistem 

manajemen pengetahuan. Hal ini bisa dilakukan untuk memastikan agar sistem manajemen 

pengetahuan akan tetap terjaga dan memberikan manfaat bukan hanya kepada salah satu 

bidang saja, namun juga terhadap bidang-bidang lain di perusahaan yang sama. 

 Think out of Box  atau berpikir di luar kota 

Kebanyakan perusaan berpikir bahwa manajemen pengetahuan hanyalah bermanfaat untuk 

bidang customer service. Namun sesungguhnya hal ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai 

bidang lain dalam perusahaan tersebut misalnya saja bidang pemasaran,  bidang penjualan, 

bidang training dan juga bidang pemberdayaan sumber daya manusia. 

 

Hal yang perlu dipahami oleh setiap perusahaan mengenai manajemen pengetahuan adalah 

bahwa hal tersebut bukanlah sebuah bentuk tekhnologi semata, namun bisa dikatakan sebagai 

salah satu kunci untuk mempertahankan keberadaan dan kesuksesan sebuah perusahaan. 



 

 

Cara Tepat Membeli Rumah Modern dan Eksklusif 

 

Memiliki sebuah rumah modern dan eksklusif merupakan idaman banyak orang. Saat ini banyak rumah di 

Palembang yang masuk dalam kategori ini, dan dengan pencarian yang tepat, maka anda bisa 

mendapatkan rumah yang modern, eksklusif dan berkesan mewah ini. Pasar rumah eksklusif memang 

sedikit berbeda dengan rumah kebanyakan, namun bukan berarti anda tidak bisa menemukan rumah 

idaman anda. 

 

 Mencari bantuan dari agen real estate 

Dalam beberapa kasus, rumah mewah tidak diiklankan secara terbuka dan besar-besaran dengan 

tujuan melindungi privasi dari sang pemilik rumah. Dalam hal ini, maka ada baiknya anda 

menghubungi jasa agen real estate yang berfokus pada penjualan rumah mewah. Agen real estate 

yang berpengalaman dalam pasar rumah mewah seperti ini biasanya memiliki informasi yang tidak 

bisa ditemukan secara umum. Para agen ini bisa membantu anda menemukan daftar rumah mewah 

yang sedang dijual, dimana salah satu diantaranya bisa jadi sesuai dengan keinginan anda. 

 

Namun, dalam beberapa kasus, rumah mewah  terutama perumahan mewah biasanya dipasarkan 

secara terbuka dimana sang developer biasanya memiliki website tersendiri yang didedikasikan 

untuk memasarkan rumah-rumah mewah tersebut.  Bila memang hal ini yang anda temukan, maka 

anda bisa menggali informasi yang ada dari website tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut 

mengenai tawaran yang ada. 

 

 Melakukan inspeksi langsung terhadap kondisi fisik rumah tersebut 

Untuk bisa mendapatkan rumah di Palembang yang masuk dalam kategori modern dan eksklusif, 

maka pemeriksaan secara langsung menjadi suatul hal yang sangat penting. Tidak disarankan untuk 

mengambil keputusan berdasarkan foto dan keterangan yang tercantum di sebuah website semata. 

Pemeriksaan secara langsung akan memberikan gambaran pada anda mengenai bagaimana 

kondisi rumah tersebut sebenarnya dan apakah kondisinya sesuai dengan apa yang dijanjikan. 

 

 Mempersiapkan proses pembayaran sejak dini 

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan sebelum membeli rumah adalah mempersiapkan proses 

pembiayaan. Sistem KPR merupakan sistem pembiayaan yang menjadi pilihan banyak orang dan 

bila hal ini juga menjadi pilihan anda, ada baiknya anda mengumpulkan informasi mengenai skema 

pembiayaan dari berbagai bank yang ada di daerah anda. Pelajari dan bandingkan antara sistem 



pembiayaan dari satu bank dengan bank yang lainnya, dan pilihlah sistem yang anda percayai dan 

pastinya sesuai dengan kondisi anda. 

 

Pada umumnya, sebuah perumahan telah memiliki penawaran sistem pembiayaan rumah untuk 

para calon pembeli. Hal ini berlaku dimana saja dan untuk tipe rumah apa saja termasuk juga rumah 

modern dan eksklusif. Pelajari juga sistem pembiayaan yang ditawarkan oleh developer perumahan 

yang bersangkutan untuk bisa menentukan pilihan yang terbaik. 

 

Beberapa developer mengembangkan sistem kredit in-house dimana para pembeli bisa mengangsur 

pembayaran sebuah rumah langsung kepada sang developer dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan. Sistem ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi anda, sepanjang anda telah 

mengetahui dengan pasti mengenai seluk beluk sistem kredit ini.  

 

Anda bisa memilih sistem pembiayaan apapun yang sesuai dengan keinginan dan kondisi anda, 

namun pastikan bahwa anda telah menyiapkan pilihan anda sejak dini. Persiapan ini akan 

membantu anda mempercepat proses pembelian rumah eksklusif yang anda inginkan. Bila anda 

terlambat mengambil keputusan mengenai sistem pembiayaan yang akan anda pergunakan, maka 

bukan tidak mungkin rumah yang anda inginkan akan direbut oleh orang lain.  

 

Pembelian rumah yang masuk dalam kategori modern dan eksklusif memang bisa dibilang sebagai 

proses yang gampang-gampang susah. Namun, semua kesulitan tersebut akan terbayar dengan baik 

dimasa yang akan datang mengingat model rumah di Palembang yang masuk kategori ini merupakan 

pasar yang sedang sangat berkembang sebagai bentuk investasi dan terbukti sangat menguntungkan. 

 

 


